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Van de voorzitter 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik: “Als u dit leest 
ben ik waarschijnlijk de vierdaagse van Nijmegen 
aan het lopen. Er zijn al heel veel bedrijven en 
personen die hebben gesponsord!”. We hebben 
het gehaald en het sponsorbedrag was € 2480,=. 
Wat een prachtig bedrag, alle sponsoren hartelijk 
bedankt! Het aantal gezinnen dat structureel een 
boodschappenpakket krijgt is nu gestegen naar 
130. Dit is een enorm aantal! Daar word je stil 
van! Voor ons is het echter niet stil zitten, maar 
heel hard werken om al deze gezinnen elke 14 
dagen weer van een pakket te voorzien. De locatie 
waar we nu al vele jaren gratis gebruik van mogen 
maken (Hegeman aan de Boslandweg in 
Vriezenveen), wordt door dit aantal en alle 
logistieke zaken die dit met zich meebrengt helaas 
te klein. Daarom heeft het bestuur besloten uit te 
kijken naar een andere locatie. Als ik dit schrijf zijn 
de eerste contacten gelegd en hoop ik in de 
volgende nieuwsbrief de andere locatie bekend te 
kunnen maken. 
De Rotary-club Twenterand heeft dit jaar alle 
vrijwilligers van Stichting Manna  uitgenodigd voor 
een Barbeque-feest!  Dit als waardering voor hun 
inzet en betrokkenheid bij onze Stichting. 
Zaterdag 14 september om 17:00 uur was het dan 
ook zeer gezellig toeven bij de familie Mulder aan 
het Westeinde in Vriezenveen. We hebben 
allemaal erg genoten, zowel van het hartelijke 
ontvangst, de gezellige sfeer en de uitstekende 
verzorging. We vinden dit zeker voor herhaling 
vatbaar!  
Het aantal vrijwilligers is ondertussen gestegen 
naar ruim 90. We doen ons uiterste best om 
iedereen te leren kennen en optimaal gebruik te 
maken van aangeboden talenten. Dat lukt aardig 
en vergt natuurlijk een behoorlijke organisatie, 
ook weer door vrijwilligers.  Mocht er toch wat 
mis gaan bel of mail dan gerust. Het 
telefoonnummer en e-mailadres staan op onze 
website.  

We staan weer voor een nieuw winterseizoen en 
verwachten dat we deze winter weer meer 
gezinnen moeten gaan helpen dan voorheen. Elk 
jaar denken we de grens te hebben bereikt van 
wat fysiek en financieel mogelijk is. Elke keer 
worden we weer stil, omdat het toch weer is 
gelukt! Ook dankzij u. Helpt u ons nu ook weer 
helpen? 
  
Dankbaar 
 
Het is woensdagmorgen half tien als de Manna 
telefoon overgaat. Aan de andere kant van de lijn 
een hulpverlener die op dat moment een 
wanhopige moeder aan het bureau heeft zitten. 
Deze moeder was eerder die week al aangemeld 
voor een boodschappenpakket. Het is geen 
bezorgweek en haar eerste pakket zal ze pas over 
een week ontvangen. De nood is erg hoog. Met 
nog maar twee euro te besteden en geen 
mogelijkheid om nog te pinnen komt ze de week 
niet door. “Is een noodpakket mogelijk en kan dat 
vandaag nog?” Wat is het dan fijn en bijzonder dat 
er altijd vrijwilligers  beschikbaar en inzetbaar zijn! 
Na een telefoontje wordt er een noodpakket 
samengesteld en diezelfde ochtend nog bezorgd 
bij deze moeder……. 
 
Vanaf  het ontstaan van Manna mag en kan ik mij  
inzetten voor dit bijzondere stukje werk binnen de 
gemeente Twenterand. Na al die jaren kijk ik met 
heel veel dankbaarheid terug op al het werk dat is 
en wordt gedaan door zoveel vrijwillige handen.  
Zonder deze vrijwillige handen zouden plannen en 
ideeën niet gestart zijn. Zonder deze handen zou 
er geen Manna zijn!  Ruim een jaar geleden zijn 
wij begonnen met ons nieuwe project Manna-
fashion. 
Zoals u misschien wel weet bestaat dit uit de  
weggeefwinkel in Vroomshoop waar speelgoed, 
kinder – en inmiddels ook dameskleding 
uitgezocht kan worden. 
Daar kwam in januari van dit jaar ons 
verjaardagsproject Happy-kids bij.  
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Jarige kinderen krijgen van ons een mooi versierde 
doos, met inhoud, om van hun verjaardag een 
feest te maken. 
Er wordt elke dinsdag- en woensdagochtend door 
een grote groep vrouwen kleding uitgezocht, 
gesorteerd, gestreken en in de winkel gehangen.  
Speelgoed wordt nagekeken en schoon gemaakt. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is de tweede 
vrouwenverwendag al weer geweest. 
Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. 
Per ochtend mogen wij dertig vrouwen laten 
merken, zien, horen en voelen dat zij bijzonder 
zijn, uniek, een parel in Gods hand! 
Enthousiaste vrijwilligsters hebben zich volledig 
ingezet om deze ochtenden mogelijk te maken.  
 

 
 
Wat in 2004 begonnen is als een tijdelijk project in 
mijn garage,  is inmiddels uitgegroeid tot een 
Stichting  met veel activiteiten en groei. 
Wij zijn het afgelopen jaar enorm gegroeid.  
Niet alleen in het aantal aanvragen maar ook 
zeker in onze activiteiten en projecten. 
Volgende week  ontvangen weer 137 gezinnen 
een boodschappenpakket. Het aantal kopjes koffie 
die ingeschonken zijn, aan de koffietafel in onze 
winkel, zijn niet meer te tellen. In ons pand in 
Vroomshoop zijn wij begonnen met de 
voorbereidingen voor de Sinterklaasactie en de 
aanvragen voor een kerstpakket stromen ook 
binnen. Voor veel van onze vrijwilligers wordt het 
een drukke periode. 
 
Groei brengt verandering met zich mee. Wij zitten 
in de fase ‘van servet naar tafellaken’. 
Ons doel blijft hetzelfde: “Wanneer uw broeder 
verarmt en zich bij u niet meer staande kan 

houden dan zult gij hem ondersteunen… “ (Lev 
25:35) 
 
Ik ben mijn verhaal begonnen over de onmisbare 
vrijwillige handen die het werk van Manna mede 
mogelijk maken.  
Ik wil ook eindigen met het bedanken van al deze 
vrijwilligers, binnen en buiten de muren van 
Manna, die hun werk in stilte doen of juist meer 
op de voorgrond, voor hun belangeloze inzet, 
geduld en ook liefde voor ons werk en onze 
doelgroep. 
Het werk is misschien niet altijd leuk, makkelijk en 
soms is het (te) veel. Maar als je dan het dankbare 
gezicht van die moeder ziet die haar noodpakket 
in ontvangst neemt of het meisje dat danst voor 
de spiegel in haar nieuwe jurk, die ze heeft 
uitgezocht in de Manna-winkel, die vrouw die zich 
weer bijzonder en gezien voelt na de 
vrouwenverwendag, dan is het zeker de moeite 
waard en weet je waar je het voor doet! 
 
“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor 
de Heere en niet voor mensen” 
(Kol 3:23) 
 
Marjan Stoopendaal 
 
C1000 zegelactie groot succes voor Stichting 
Manna 
 
Bij de  C1000 supermarkten in Den Ham, 
Vroomshoop en Westerhaar konden klanten de 
afgelopen weken hun zegels of spaarkaarten 
schenken aan Stichting Manna door deze in een 
“Manna-ton” te deponeren. Na afloop van deze 
actie zijn de nodige gratis 
boodschappenpakketten opgehaald tegen 
inlevering van een vol spaarzegelboekje. Ruim 
9300 zegels zijn door supermarktbezoekers 
ingeleverd voor Stichting Manna, met als resultaat 
een totaal van 233 boodschappenpakketten.  
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Hierdoor kan elk Manna gezin een pakket in 
ontvangst nemen en de overige pakketten worden 
toegevoegd aan de tijdelijke voorraad.  
Graag willen we alle C1000 klanten en de 
plaatselijke supermarkthouders hartelijk 
bedanken voor zo’n mooi resultaat.   
Normaal worden de boodschappen door Manna 
gekocht in de lokale supermarkten. Door dit soort 
acties probeert Stichting Manna, op een andere 
manier dan het zelf kopen van boodschappen, de 
14-daagse voedselpakketten voldoende gevuld te 
krijgen. 
Daarnaast worden ook regelmatig door kerken of 
scholen levensmiddelen ingezameld genaamd 
“Actie Geef”. 
 
Binnenkort (vrijdag 22 en zaterdag 23 november) 
zullen vrijwilligers van Stichting Manna aanwezig 
zijn bij C1000 Veld in Westerhaar en bezoekers 
van deze supermarkt in de gelegenheid stellen iets 
extra’s te kopen voor hun minderbedeelde 
plaatsgenoten. Op die manier probeert Manna 
haar doelstellingen kenbaar te maken aan een 
groter publiek, en kunnen voldoende gezinnen 
waar nodig gesteund blijven worden in hun 
dagelijkse levensonderhoud, ook in deze 
economisch slechtere tijden. 
 
Haringparty bij de Zandstuve groot succes. 
 
Op 17 juni  nodigde partycentrum de Zandstuve 
haar (vaste) gasten, familieleden, vrienden, 
zakenrelaties, bekenden en geïnteresseerden uit 
voor de inmiddels traditionele ‘Haringparty’. Naast 

het proeven van Hollandse Nieuwe stond het 
versterken van de onderlinge relaties hierbij 
centraal. Met als thema “Noaberschap”  stond 
deze 17e editie in het teken van stille armoede. De 
opbrengst van de jaarlijkse veiling van een vaatje 
nieuwe haring kwam ten goede aan Stichting 
Manna. 

 
Gastspreker professor dr. Anne van der Meiden 
riep de genodigden op gul te geven voor Stichting 
Manna.             
Veilingmeester notaris A. Endendijk kreeg 
uiteindelijk €2800 voor het vaatje. De haringen 
kwamen in het bezit van Bertus Dasselaar van het 
bedrijf Dasko uit Vriezenveen. De totale opbrengst 
voor Stichting Manna  bedroeg € 5.000,- 

 

Wilt u de haringparty nog eens bekijken volg dan 
de volgende link: 

http://www.youtube.com/watch?v=armdc8kIjWM 
 
Namens het bestuur van Stichting  Manna veel 
leesplezier!! 

http://www.youtube.com/watch?v=armdc8kIjWM

